
FÜMĠGANT NEDĠR ?

Fümigasyon iĢleminde kullanılan, gaz 

halinde zararlı etmenleri öldüren, 
kapalı bir ortama (sıcaklığı ve nemi 
belirli) sevk edilen ve bu ortamda 
belirli bir süre tutulan  katı, sıvı ve gaz 
formlarındaki kimyasal maddelerdir.



Fümigantların etki mekanizması

 Sinir sistemine

Yapıyı bozar, bloke eder, felce neden olur

 Solunum sistemine

Solunuma engel olur, Oksidase ve Redüktase 

enzimlerini inhibe eder

 Hücre zarına

Hücre zarındaki alış-veriş noktalarını bloke eder



FÜMĠGANTLARDA ARANAN GENEL 
ÖZELLĠKLERĠ

 Kolay gaz haline geçebilmelidir.

 Yüksek nüfuz kabiliyetine sahip olmalıdır.

 Gıda maddelerinin kalitesini bozmamalıdır. 

 Tohumların çimlenme gücünü bozmamalıdır.

 Havalandırma süresi sonunda kalıntı 
bırakmamalıdır.

 Kolay patlayıp ateĢ almamalıdır.



FUMĠGANTLARIN OLUMSUZ ÖZELLĠKLERĠ

 ► AĢındırıcı etkisi  

(TaĢındıkları kaplara-Uygulandıkları  ortama)

 ► Kalıntı yapma  

(Uygulandıkları ürüne sabit bileĢimli ve 
istenmeyen)

 ► Canlı bitkilerde  bozulma ve çimlenme kaybı

(Tohum-üretim materyali)

 ► Patlayıcı , Parlayıcı , Yanıcı 

 ► Toksik etkisi  

(Ġnsanlar,hayvanlar ve bitkiler üzerinde)



Fümigantların aktivitelerine etki eden faktörler

1- FÜMĠGANTLARIN BUHARLAġMA ÖZELLĠĞĠ

2- FÜMĠGANTLARIN YAYILMA VE NÜFUZ KABĠLĠYETĠ

1-FÜMĠGANTLARIN BUHARLAġMA ÖZELLĠĞĠ

Bir kimyasal maddenin buharlaĢması o kimyasal maddenin ;

a) Kaynama noktası

b) Maddenin molekül ağırlığı ile yakından ilgilidir.

KAYNAMA NOKTASI – MOLEKÜL AĞIRLIĞI NASIL BĠR ĠLĠġKĠ VARDIR ?

ÇeĢitli kimyasal maddelerin kaynama noktası , genel olarak , 
molekül ağırlığın artmasına paralel olarak  yükselir.



AĢağıda birkaç fümigantın değerleri örnek verilmiĢtir.

FÜMĠGANTIN ADI MOLEKÜL AĞIRLIĞI KAYNAMA NOKTASI

Karbon tetraklorid 153,84 77,0

Klorpikrin 164,39 112,0

Hidrojen siyanür 27,03 26

Methyl bromid 94,95 3,6

Etilen oksit 44,05 10,7

Hidrojen fosfit 34,04 -87,4

Ethylen dibromid 187,88 131

Yukarıda görülen fümigantlar arasında , M.bromid hariç diğer fümigantlar uygulama

sırasında gayet yavaĢ buharlaĢacaktır. 

Bu durumda buharlaĢmayı artırabilmek için dıĢarıdan ayrı bir ısı  kaynağına ihtiyaç 

duyulur.

* Genellikle kaynama noktası düĢük olan fümigantların , molekül ağırlığı da küçükse

buharlaĢma süratli olur.



Fümigasyon normal ısılarda (15-25 derece) devam ettiği kabul edilirse fümigantları bu 

ısının altında veya üstünde 2 ana guruba ayırmak mümkündür. 

1- DÜġÜK KAYNAMA NOKTASINA SAHĠP FÜMĠGANTLAR 

2- YÜKSEK KAYNAMA NOKTASINA SAHĠP FÜMĠGANTLAR

* DüĢük kaynama noktasına sahip fümigantlar

M.Bromid , 

Ethylen oxid , 

Hydrogen cyanid

Özel  silindirler kutular içinde basınç altında sıvı halde tutulurlar. Basınç kalktığı zaman 

normal  sıcaklık Ģartlarında hemen gaz haline geçerler.

* Yüksek kaynama noktasına sahip fümigantlar

Calcium cyanid tozu  

Aliminyum phosphide tabletleri 

Naftalin  

TaĢıma kullanım Ģekillerine bakılarak normal Ģartlarda katı veya sıvı halde bulunurlar.

Gaz haline geçmeleri oldukça yavaĢtır. Ürün içine nüfuzları oldukça yavaĢ ve azdır.

Bu tip fümigantlar fümigasyon operatörleri için daha az tehlike arz eder. 

Gaz çıkıĢı devamlı ve yavaĢ olduğu için iyi izole edilmeyen yerlerde kaybolan fümigant

yoğunluğu ,  buharlaĢmanın sürekli devam etmesi nedeniyle baĢarı ile kullanılır.

Kükürt de bir fümiganttır. AteĢ karĢısında yanarak gaz haline geçerler.



Burada buharlaĢmanın latent ısısına değinmek gerekir. 

BUHARLAġAN SIVILAR  KENDĠ SICAKLIKLARINI KAYBEDERLER . 
( Eğer çevre dıĢarıdan ısıtılmıyorsa , normale nazaran daha 
büyük bir enerji ile moleküllerin kaçması nedeniyle kimyasal 
madde sıcaklığını kaybeder)

Yani buharlaĢan sıvı KENDĠ ISI ENERJĠSĠNĠ kullanır. 

* Bir gram buharın oluĢması için harcanan kalori miktarına
sıvının buharlaĢma latent ısısı denir.    



Bazı fümigantlar diğerlerine nazaran daha fazla latent ısıya sahiptir. Örneğin ;

HCN 210 kalori

Ethylen oxid 139 kalori

Methyl Bromid 61   kalori

Ethylen dibromid 46   kalori

HCN ve Ethylen oxid buharlaĢabilmek için dıĢarıdan daha fazla ısı absorbe

etmeleri gerekir.

Uygulamada latent ısı faktörünün önemli bir yeri vardır. HCN , Ethylen
oxid , M.bromid gibi yüksek basınca sahip fümigantların atmosfere  

Bırakılmaları esnasında buharlaĢmaları gayet süratli olur. Eğer 
kaybedilen ısı yerine konmazsa fümigantın sıcaklığı kaynama 
noktasının altına düĢeceğinden gaz haline gelmesi zorlaĢır. 

Yine bu nedenle sıvı halde iken gaz haline geçtiği boru ve hortumların 
da sıcaklığı düĢtüğünden fümigantın donmasına ve daha ileri 

gidememesine neden olur. 

Sonuçta tıkanıklıklar meydana gelir. 



2- FÜMĠGANTLARIN YAYILMA VE NÜFUZ KABĠLĠYETĠ

Fümigantların uygulandıkları ürün içerisine gaz+hava karıĢımı olarak girmelerine 

DĠFÜZYON denir. Difuzyon fümigantların en önemli özelliğidir. 

Açık tesislerde olsun, ürün içerisinde olsun , çatlaklar ve girintiler içine girmeleri 

mümkün olmayan insektisitler yerine, bu özelliklerinden dolayı baĢarı ile 

kullanılırlar.

FÜMĠGANTLARIN DĠFÜZYONUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLER

1- SICAKLIK

2- GAZIN YOĞUNLUĞU

3- EMĠLME

1-SICAKLIK:  Fümigantlar, sıcak ortamlarda soğuk ortamlara nazaran daha hızlı 

dağılırlar. Ġdeal fümigasyon sıcaklığı 15-25 dereceler arasındadır. 

Fümigantların 1 m³ hacme kullanılacak miktarı ısı ile ters orantılıdır. 

Yani ısı arttıkça kullanılacak fümigant miktarı azalır. Isı düĢtükçe  artar.



2-GAZIN YOĞUNLUĞU

Graham’ın “ gazların difüzyon kanunu”  na göre bir gazın 
difüzyon kabiliyeti, yoğunluğunun kare kökü ile ters 
orantılıdr. 

Yani gazların yoğunluğu molekül ağırlığı ile orantılıdır. 

Bu nedenle ağır gazlar ,  daha hafif gazlara nazaran boĢ 
hacim içinde daha ağır dağılırlar. Bir gaz havadan ağır ise
hava ile dolu bir hücreye verildiğinde eğer vantilatör veya 
diğer bir vasıta ile karıĢtırma yapılmıyorsa dibe çöker ve 
havanın altında bir tabaka meydana getirir. 



Ġyi bir fümigasyon uygulamasında çökme ve tabakalaĢma ile karĢılaĢılmaz 
. 

Çünkü iyi bir fümigasyonda gazın dağıtılması  dahi iĢin baĢında 
hazırlanmalıdır. . 

Bu durum ,

a) ÇeĢitli gaz verme noktaları

b) Vantilatör ve aspiratörler

c) Kanallar veya borularla sirkülasyon iĢlemi

gibi iĢlemlerden biri veya bunların kombinasyonu ile sağlanır.  



Farklı gaz verme noktaları

Farklı gazverme noktaları



Borularla sirkülasyonun sağlanışı



M.Bromidin tabaka oluĢturmasını önlemek için 10-15 dakika süre ile vantilasyon iĢlemi yapılmalıdır



Fümigantların sağlıklı difüzyonunu etkileyen bir faktör emilme olayıdır.

3-EMĠLME

Fümigantların tesir etmelerinde en önemli faktörlerden biri emilme fenomenidir. 

Gazların katılarla olan iliĢkisinde gazın herhangi bir katı ürünün molekülleri 
tarafından tutulmasıdır.

Bu olayda hava boĢluğu içindeki gaz molekülleri oradan çekildikleri için gazın 
fümige edilen materyalin içine nüfuzu veya sistem içinde serbestçe yayılma 
imkanı kalmaz.

*  Fümigasyon uygulamasında, hava molekülleri ile iyi karıĢma sağlanırsa gaz 
moleküllerinin çökmesi önlenmiĢ olur ve ürün tarafından  emilme de yavaĢ 
olur.

Belirli Ģartlar altında emilme miktarı uygulanacak dozu tayin eder. 

Emilen fümigant dıĢında kalan  ilaç miktarının fümigasyon sırasında böcekleri 

öldürebilecek yeterlilikte olması gerekir.

TOPLAM FÜMĠGANT MĠKTARI HESAPLANIRKEN EMĠLME FAKTÖRÜ DE HER ZAMAN 
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.



Emilme 2 Ģekilde olur

ADSORPSĠYON : Ürünün dıĢ yüzeyi tarafından emilmedir. 
Sıcaklıkla ters orantılı olarak değiĢir.

DÜġÜK DERECELERDE ADSORPSĠYON DAHA FAZLADIR. 
Fümigasyonda sıcaklık düĢtükçe  dozun artırılma 
sebeplerinden biri de budur.

Yüksek kaynama noktasına sahip fümigantlar uçucu 
olanlara nazaran daha fazla adsorbe edilirler.

Adsorbsiyon ile tutulan fümigant gazlamanın bitmesi ile 
yapılan havalandırma sonucu ürünü terk ederek tekrar 
etrafı saran havaya geri döner.

Bu geri dönüĢe desorbsiyon denir.



Fümigasyonun bitmesi ile vantilasyonla havalandırma 
baĢladığında fümigant gazlanan materyali  terk eder.

Bu terk ediĢ gazlanan maddeye göre değiĢmekle 
beraber genellikle hızlı olur.

Sıcaklığın ters orantılı etkisi nedeniyle ürünün soğukluğu 
nispetinde terk etme yavaĢ olur.

Fümigasyon boĢluğu ile ürünün ısıtılması , kalan 
fümigantın çıkıĢı hızlandırılabilir. 

Keza kalan gazın uçurulması , ilaçlanan materyal üzerine 
aspiratör yada vantilatör gibi araçlarla  taze hava 
gönderilerek de hızlandırılabilir.



ABSORBSĠYON : Bir gazın sıvı yada katı maddelerle reaksiyon 
ile birleĢmesi sonucunda bu olay meydana gelir. 

Eğer kimyasal bir bileĢim meydana gelmiĢse pratik olarak 
geriye dönüĢ yoktur.

HCN suda eriyen bir fümiganttır. Bu fümigant, terkibinde su 
ihtiva eden meyve ve sebzelerde kullanıldığında, gaz suda 
eriyik halde tutulur.
Bu nedenle bu gibi ürünlerde emniyetli değildir.

M.Bromid bazı yağlarda eridiğinden yüksek yağ içeren 
fındık,ceviz gibi materyallerin ilaçlanması sonucunda organik 
veya inorganik bromid kalıntıları meydana gelir.

Gazlanan maddeler ile fümigantların bazı kombinasyonları 
arasında kimyasal bir reaksiyon oluĢursa  tamamen yeni bir 
bileĢik meydana gelir. Buda üründe sürekli bir kalıntı oluĢturur.

Yine M.Bromid ile kükürt bir araya geldiğinde yeni bir bileĢik 
oluĢur



Bu özelliklerden dolayı ;

fümigasyon işleminin uzman ve 

belgeli kişilerce dikkatli ve 

tekniğine uygun olarak 

yapılmalıdır.





FÜMĠGANTLAR VE 

ÖZELLĠKLERĠ



FÜMĠGASYONDA KULLANILAN BELLĠ BAġLI FÜMĠGANTLAR :

1-METHYL BROMĠD

2-HĠDROJEN FOSFĠT

3-HĠDROJEN SĠYANÜR

4-ETHYLEN DĠBROMĠD

5-ETHYLEN OXĠD

6-KARBON SÜLFÜR

7-ETHYLEN DĠKLORĠD

8-KARBON TETRAKLORĠD

9-AKRĠLONĠTRĠL

10-KLOROPĠKRĠN

11-DĠCHLORVOS ( DDVP )

12-SÜLFÜR FLORĠD



 1932 yılında Fransa’da Le Goupil tarafından 

keĢfedilmiĢ, Ülkemizde 1987 yılında 

ruhsatlandırılmıĢtır

 % 98 MB + % 2 Chloropicrin 

 Sıvı(likit) halden buharlaĢtırılarak elde edilir.

 20 cc lik cam tüp, 680 gr’lık teneke kutu ve 

50 kg’lık tüplerde

 Alevle temasa girince hidrolize olur, 

hidrobromik asite dönüĢür 

1- Methyl bromide 

Monobromo methane CH3Br





MB KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ

Kaynama noktası: 3,6 derece

Donma noktası : -93  derece

Molekül ağırlığı :94,94 mol-gr

Özgül ağırlığı :3,27 g/L (Gaz olarak ve 0 derecede ) ( Hava : 1 )

:1,732 g/ml ( Sıvı olarak ve 0 derecede ) ( Su  +4 derecede : 1 )

Latent BuharlaĢma:  61 ,52 cal / gr

Havada parlama limiti: Yanıcı değildir. Açık sahalarda yangın söndürücü 
olarak  kullanılır.

Suda erimesi :  100 ml suda 1,34 gr ( 25 derecede)

Organik çözücülerde erime:  Alkol , Eter , Kloroformda erir

Kimyasal özelliği :  Organik maddelerin , özelliklede lastiğin kuvvetli 
eriticisidir. 

Kokusu :  DüĢük yoğunluklarda kokusu duyulmaz .Yoğun ise, kuvvetli 
küf kokusu veya  ağızda tiksindirici tatlılık hissedilir.  



MB ile kullanılması tavsiye edilmeyen maddeler

 Hayvanların yaladıkları kaya tuzları ve 
rafine tuzlar

 Sabun tozları, deterjanlar ve karbonatlar

 Kükürt ve kükürtlü gıda maddeleri

 Soya fasulyesi ve yüksek proteinli unlar

 Lastik, kauçuk ve sünger bileşimli eşyalar

 Yünlüler ve kürkler

 Her türlü yağlar

 Töleransı bilinmeyen yaş meyve ve 
sebzeler

Gümüş kaplı belgeler

 Fotografçılık araç ve gereçleri

Canlı hayvanlar

Odun kömürü ve kömür tozu



2- FOSFİN 

Hidrojen fosfit – Fosforlu hidrojen H3P

Aliminyun fosfit veya Magnezyum fosfit + 

Amonyum karbonat + Yenilebilir parafin

Ayrışma sırasında  çıkan CO2 gazı ile de 

yanıcılığı ortadan kalkar

Ortamda ayırt edilebilmesi için  amonyum 

karbonattan çıkan amonyak gazı ile ayırt 

edilir

Elektronik ve elektrikli aletlere zarar verir 

Plaka, pellet ve tablet şeklinde katı halde 

bulunur. Sıvı halde asla bulunmaz.



HĠDROJEN FOSFĠT ( FOSFĠN) (H3P)

KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ

Kaynama noktası : -87,4 derece

Donma noktası : -133,5 derece

Molekül ağırlığı :  34,04 gr/mol

Özgül ağırlığı :  1,214 g/L ( Gaz olarak ) ( Hava : 1 )

0,746 g/ml ( Sıvı olarak ) ( Su  : +4 derecede : 1)

Latent buharlaĢma ısısı:  102,6 Cal/gr

En düĢük patlama noktası:  Havada hacmen % 1,79

Suda erirliliği :  Suda çok az erir.17 derecede 100 ml suda 26 cc.

Kimyasal olarak elde ediliĢi:  Aliminyum fosfit veya Magnezyum 
fosfitten

Koku :  Karpit veya sarımsak kokusundadır.

Diğer adları

Phosphine
Phosphamine
Phosphorus hydride
Phosphorated hydrogen



H.FOSFĠT AMBALAJLARI

Tablet halinde olan Aliminyum fosfit,genellikle aliminyum tüpler içinde 30 
ar adet olarak  ambalajlanırlar. 

Ağızları gaz geçirmeyen Ģeffaf tıpalarla kapatılan tüpler iyice lehimlenmiĢ
teneke kutular içerisinde piyasaya sürülmektedir. 

Ambalaj sağlam ve dokunulmamıĢ olduğu sürece ömrü için bir limit 
yoktur. 

Teneke kutuların alt ve üst taraflarında bazen hafif kabarıklık görülebilir. 
Bunun nedeni 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda meydana gelen 
koruyucu gazlardan karbondioksit ve amonyaktır.

Tabletler veya paketler  elle çıkarılırken eldiven giyilmelidir. Teneke 
kutudaki tabletler bir uygulamada kullanılmalıdır.

Bu preparatlar, 20 derecede ve %50 nispi nemde hava ile temasa 
geçtiklerinde ağırlıklarının 1/3 ü oranında fosfin gazı verirler. 

Gaz çıkıĢı , tabletlerin bırakılmasından itibaren ısı ve nem oranına göre 1-2 
saat sonra baĢlar. 

* Uygulamada nispi nem en az %40 ,  sıcaklık 10 derece üzerinde 
olmalıdır. 







Yanda  pellet halde , altta ise 

torbalarda

H.Fosfit formülasyonları görülmektedir.



HİDROJEN FOSFİTİN ELDE EDİLİŞİ
H.fosfit , Aliminyum fosfidin hava nemi  ile reaksiyonu sonucunda 
elde edilir.

2 ALP +       6 H2O =        2 H3P +     2 AL(OH)3
(Aliminyum fosfit)  (Hava nemi)           (H.fosfit)     (Aliminyum Hidroksit)

Reaksiyon sonucunda kalıntı olarak beyaz bir toz halinde Aliminyum 
Hidroksit kalır. Bu toz , zehirli değildir .

Fosfin gazının  yanıcı olması nedeniyle imalat aşamasında 
Aliminyum fosfide, Amonyum karbonat ilave edilmiştir . 
Bu fümigantın hava nemi ile reaksiyonu sonucunda 
amonyum karbonat nedeniyle karbondioksit ve Amonyak
gazları da açığa çıkar. Oluşan bu gazlar , fosfinin yanmasını , 
patlamasını önler.
Aliminyum fosfitin , amonyum karbonat ile olan bileşimi 
parafinle sıkıştırılarak tablet veya pellet haline getirilmiştir.
Parafin , gaz çıkışının daha az seviyede olmasına neden olur. 
Bu durum fümigasyon operatörlerine uygulama esnasında 
kolaylık sağlar .   Toz halinde poşetlerde olan ambalajlarda 
mevcuttur .



MAGNEZYUM FOSFĠT ( Mg3 P2 )

Hidrojen fosfit , Magnezyum fosfit aktif maddeli prepatlardanda 
elde edilmektedir.

Bu preparat çeĢidinin Aliminyum fosfite göre bazı üstünlükleri 
vardır. 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda  ilaçlama imkanı 
sağladığı gibi , kalıntı oranı da düĢüktür . 

(Al fosfit : % 2 , Mg fosfit : % 02 )

Mg fosfit, gaz verme aĢamasında gazı serbest bırakma 
çabukluğuna da sahiptir.

Magnezyum fosfit , Al fosfitte olduğu gibi tablet, pellet, küçük 
torbacık Ģekillerinde imal edilir.

Mg fosfit , havanın nemi ile birleĢir fosfin gazı oluĢur.

Mg3 P2 + 6H2O   =  2Ph3  +3Mg ( OH )2

 NOT: ECOFUME=SĠLĠNDĠRE EDĠLMĠġ FOSFĠN (%98 FOSFĠN)



1782 yılında Schele adında bir kimyager tarafından 
bulunmuştur. Schele bu gazdan zehirlenerek 

ölmüştür.

Ağaçların çadıraltında fümigasyonunda kullanılan 
tek fümiganttır.
Kuru meyvelerde kullanımı tavsiye edilmez. Leviloz 
ile birleşerek leviloz siyanohidrin oluşturur.
Böceklere ani paralize etkiye sahiptir.
Solunum enzimlerini inhibe eder ve nefes almaya 
mani olur

3- Hydrogen cyanide

Siyanlı Hidrojen HCN



HĠDROJEN SĠYANÜR (HCN)

KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ

Kaynama noktası :  26 derece

Donma noktası :  14 derece

Molekül ağırlığı :  27,03 mol / gr

Özgül ağırlığı :  0,9 g/L  (Gaz halinde) ( Hava : 1 )

0,69 g/ml (Sıvı halinde) (Su  : 1)

Latent buharlaĢma ısısı:  210 Cal/gr

Havada parlama eĢiği:  Hacmen %6-41

Suda erime :  Tüm sıcaklıklarda suda tamamen erir.



Çok tanınmıĢ fümigantlardan biridir. 

Bitki koruma alanında ilk defa 1886yılında turunçgillerdeki torbalı koĢnile 
(Icerya purchasi)  karĢı  kullanılan bu fümigant daha sonra 
ambarlanmıĢ ürünlere ve sera bitkileri zararlılarına karĢı kullanılmıĢtır.

Suda erir . 

Parlayıcı ve patlayıcı bir fümiganttır . 

Suda erime özelliği nedeniyle yaĢ meyve ve sebze gibi su oranı yüksek 
ürünlerde  kullanımı sakıncalıdır.

Ülkemizde Bursa’da söküm devrelerinde fidanlık ürünlerinde koĢnillere 
karĢı kullanılmaktadır.

Büyümekte olan bitkiler HCN ile fümige yapılmadan 2-3 gün önce 
sulanmaları kesilmeli veya yağmur yememiĢ olmaları gerekir. 
Fümigasyondan sonra bitki bol su ile yıkanarak asit kalıntısı 
giderilmelidir. Aksi halde göz ve tomurcuklarda yanmalar oluĢur. 

Birçok gıda maddelerinin fümigasyonunda kullanılmıĢtır.

Fümigasyondan hemen sonra emilme fazla olmakla beraber 
havalandırma ile ürünü süratle terk eder.

Kalıcı kimyasal reaksiyonuna rastlanmamıĢtır.



Tüpler kullanılsın kullanılmasın , emniyet açısından 6 ay sonra 
imalatçısına iade

edilmelidir. 

H.Siyanürün diğer bir elde ediliĢ Ģekli metodu ise Zyclen C metodu veya 
kuru metottur.

Sıvı haldeki HCN alçı veya diyatome toprağına emdirilir. Bu Ģekilde 
hazırlanmıĢ HCN 

kapalı teneke kutulara konur ve ağızları iyice lehimlenir.

Bu kutular kullanılmadan önce iyice soğutulmalı ve otomatik açıcı 
aletlerle açılmalıdır.  



4- Ethylene dibromide CH2Br - CH2Br

(Ethylen bromide- 1,2 dibromoethane)

 1925 yılında Neifert ve arkadaĢları tarafından bulundu

 Boya ve madenlere (Aliminyum) olumsuz etkisi 
vardır.

 Toprak altı zararlılarına ve nematodlara çok etkilidir

 Nokta fümigasyonlarda çok kullanılır

 Böcekleri aniden öldürmez.

 Fümige edilen materyali geç terk eder bundan 
dolayı uzun süreli havalandırma gerekir(1-3 gün)

 Sıvı halden buharlaĢtırılması yoluyla elde edilir.

 Diğer fümigantlarla karıĢık olarak bulunur



5- Ethylene dichloride

1,2-dichloroethane CH2Cl - CH2Cl

 Yağda eridiği için yağlı ürünlerde 

kullanılmaz.

 Havadan ağır olduğu için vantilatör kullanılır.

 Sıvı halden buharlaĢtırılması ile elde edilir.

 Daima parlayıcılığını gideren 

karbontetraklorit ile karıĢık halde kullanılır.

 3 kısım Ethylene dichloride + 1 kısım 

karbontetraklorit



6-Karbon sülfür
Carbon disulphide - Carbon bisulphide CS2

 Toprak ve kapalı boĢluk fümigantıdır. 

 Flokseraya karĢı Fransada 1869 yılında 

kullanılmıĢtır 

 Sıvı halden buharlaĢtırılma yoluyla elde 

edilir



7-Carbon tetrachloride
Tetrachloromethan CCl4

 Tek baĢına kullanılmaz.

 Yanıcı değildir. 

 Etilen diklorit, karbon sülfür ve akrilonitril gibi 

fümigantların yangın tehlikesini azaltmada 
kullanılır

 Sıvı halden buharlaĢtırılması ile elde edilir.



8- Chloropicrin
Trichloronitronethane – nitrochloroform
CCl3NO2

 Göz yaĢartıcı bir gazdır. 

 MB ve HCN ye uyarıcı gaz olarak az 
miktarlarda karıĢtırılır.

 AĢındırıcı özelliğinden dolayı metal bulunan 

ortamlarda dikkatli kullanılması gerekir

 Çuvallı ve paketlenmiĢ ürünlerde  
havalandırma süresi uzun olmalıdır.

 Saf sıvı veya Karbontetraklorit karıĢımının 
buharlaĢtırılması ile elde edilir.

 Nematod, bazı mantarlara,bitki ve yabancı 
ot tohumlarına etkisinden dolayı iyi bir 
toprak fümigantıdır.



9- Akrilonitril C3H3N

 Tek baĢına asla kullanılmaz.

 Parlama limiti düĢüktür

 Parlama ve yangın tehlikesini azaltmak için 

karbontetraklorit ile birlikte kullanılır.

 Piyasada hacmen %34 akrilonitril + %66 

karbontetraklorit karıĢımı kullanılır.

 Sıvı halden buharlaĢtırılması ile elde edilir



10-Ethylene oxide

Oxirane – 1,2-epoxyethane (CH2)2 O

 Yanıcı ve patlayıcı olduğundan CO2 ile 
birlikte kullanılır.

 Ticari karıĢımları insektisit maksatla satılır. 

Bu karıĢımlar 1 kısım Ethylen oksit + 9 kısım CO2

 Bakteriyel ve mantari etmenlere karĢıda 
kullanılır. 

 Kuru meyvecilikte mikrobik bozulmanın 
engellenmesinde kullanılır.

 Tabii basınçla silindirlerden çıkan gaz yoluyla 
elde edilir.



11-Dichlorvos   (DDVP)

C4 Fl7 Cl2 O P4

 Genelde pülverizatörlerle sis ve duman Ģeklinde tatbik 

edilir.

 Gıda maddelerinin yakınında bile kullanılması tavsiye 

edilmez.

 Sivrisinek mücadelesinde aeresol veya pülverize 

Ģeklinde tatbik edilir.



SÜLFÜR FLORĠD

M.bromid ve Hidrojen Fosfit kadar yaygın kullanılmasa 
da bunlara alternatif olabilecek bir fümiganttır.

Kaynama noktası 52,2 derecedir. Yanıcılığı yoktur. Bina ve ev 
fümigasyonlarında rahatlıkla kullanılır. 

Buğday taneleri tarafından M.Bromidden daha az 
absorbe edilirler. Bu nedenle fümigasyon sonrası 

kalıntı miktarı çok daha azdır.

Ambarlanan maddelere arız olan böceklerin ergin , 

larva ve pupalarına karĢı M.Bromidden daha fazla 

zehirlidir. Yumurtalara etkisi M.Bromidle aynıdır.



TEġEKKÜRLER

http://www.sorhocam.com/

